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Številka: 013-12/2012- 
Datum: 11. 6. 2019 

OBČINA RAZKRIŽJE 
SVET ZA  PREVENTIVO IN VZGOJO V  
CESTNEM  PROMETU  OBČINE RAZRIŽJE 
 
Šafarsko 42, 9246 Razkrižje 
tel.: ++386 (0)2 584 99 00, fax: ++386 (0)2 584 99 01,  
 e-mail: obcinarazkrizje@siol.net,  www.razkrizje.si      

 
OSNUTEK 

 
 

LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2019 
SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE RAZKRIŽJE 
 

Naloga občine je med drugim skrbeti tudi za prometno varnost. Z različnimi prijavami v zvezi z 
izboljšanjem prometne varnosti, sodeluje občina Razkrižje pri vseh javnih povabilih Agencije RS za 
varnost prometa - AVP-ja in drugih razpisovalcev.  
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje, z administrativno podporo na 
občini, sodeluje v vsaki preventivni nacionalni akciji z razdelitvijo materiala in ozaveščanjem na 
krajevno običajen način (kabelska televizija, razdelitev tiskanega materiala po javnih mestih,  
trgovinah, lokalih,..). V letu 2019 so bile izvedene promocije za akcije: 
- 40 dni brez alkohola, 
- Motoristi,  
- Hitrost, 
- Kolesar, 
- Varnostni pas 
- Prvi šolski dan- Prvi koraki v svetu prometa, 
- Pešec –Bodi preViden 
- Alkohol ubija 
- Mobilni telefon 

       

NACIONALNA PREVENTIVNA AKCIJA VARNOSTNI PAS 13.  – 26. marec 2017
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SOBOTA, 9. 3. 2019 PROMOCIJA PROMETNE PREVENTIVE NA REGIJSKEM 
DOGODKU OD TEDNU BOJA PROTI RAKU, PREDSTAVITEV PROMETNE VSEBINE 
SPV RAZKRIŽJE IN PP LJUTOMER 

    

 
 
Z OBDELOVALCI KMETIJSKIH POVRŠIN DO VARNE UPORABE CEST  
V Občini Razkrižje smo v letu 2019 ob tehničnih pregledih traktorjev na terenu, s pomočjo dveh, za to 

pristojnih lokalnih organizacij, že drugo leto izvedli akcijo ozaveščanja lastnikov traktorjev z določili 

Zakona o cestah in Odloku o občinskih cestah, s področij, kjer lokalni Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo zaznavata največ kršitev. Opravljene so bile razdelitve brošur, pripravljene s strani 

Medobčinskega inšpektorata, kjer je poudarek na cestni zakonodaji glede posegov v varovalni pas 

cest, neodvajanju meteornih vod na cesto, določil glede oranja ob cestah, prepovedovanja oviranja 

odtekanja vode, na cestišče nanašati blato, se vključevati v promet iz kmetijskih površin, brez 

očiščenega vozila,...  

Problematiko nepravilnega pristopa k obdelavi kmetijskih površin opažamo že dlje časa, zato se nam 

zdi pomembno, da so obdelovalci o predpisih seznanjeni in razumejo ukrepe redarjev. Iz  tega razloga 

je bila razdeljena še dodatna brošura s kratkim pregledom zakonskih določb, katerih spoštovanje 

nadzirajo tudi občinski redarji. Npr. poudarek na Zakonu o pravilih cestnega prometa, glede 

prepovedi ustavljanja in parkiranja, varna uporaba ceste... 

      

ORANJE PRAVOKOTNO NA CESTO

ORANJE VZPOREDNO S CESTO 
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SEPTEMBER 2019, PRIČETEK ŠOLSKEGA LETA 2019/2020                                                                              
Tudi v Občini Razkrižje je za varno pot v šolo v prvem tednu novega šolskega leta, skrbelo več 
prostovoljk in prostovoljcev, predstavnik policije ter medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
Prostovoljke in prostovoljci so učencem dajali koristne napotke, kako varno do šole, na območju 
rekonstrukcije ceste pa je zaradi pločnikov, šolska pot mnogo bolj varna, kot je bila prej. 
 
Tokratni pričetek šolskega leta so zaznamovali rumeni baloni s sporočilom »Varno v šolo«. Na prošnjo 
občine so simbolične rumene balone s strani AVP prejeli zraven prvošolčkov še ostali učenci in 
predšolski otroci Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje. 

 
 

   

   

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI,  dan brez avtomobila -petek 20.9.2020 

V sklopu Evropskega tedna mobilnosti so potekale aktivnosti tako na šoli, ki je sodelovala v projektu 

na poziv Ministrstva za infrastrukturo, kot na občinski ravni. Učenci OŠ, predšolski otroci, zaposleni 

na OŠ in občini, so se k akciji pridružili na način, da so avtomobile pustili nekaj sto metrov pred šolo in 

zadnji del poti v službo in šolo – opravili peš. Bila je zanimiva in pozitivna izkušnja.  

Ravno na zadnji dan Evropskega tedna brez avtomobila, v petek, 20.9.2019 je bil nameščen prvi lastni 

prikazovalnik Občine Razkrižje  in sicer na Veščici, ob vpadnici v naselje iz območja Ljutomer. 

Ob priložnosti akcije PEŠEC, v oktobru 2019, je bil opravljen tudi slovesen prevzem prikazovalnika 

hitrosti.  

Ob spodbujanju kolesarjenja, se ugotavlja potreba po pokriti kolesarnici pri šoli. Občina in šola iščeta 

vire financiranja na različnih razpisih (Zavarovalnica Triglav, Fundacija za Šport, improvizirana 

kolesarnica )  
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SEPTEMBER, PREGLED PROMETNEGA STANJA z Medobčinsko inšpektorico in 
namestnikom komandirja PP Ljutomer 

Za potrebe umirjanja prometa je bil s strani predstavnikov občine, Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva ter predstavnikom PP Ljutomer opravljen pregled stanja na območju Veščice, Šprinca in 
Razkrižja z namenom določitve odsekov za postavite prometne signalizacije za omejitev hitrosti 20 
oz. 40 km / h. 

 

3.10. 2019,  PREVENTIVNA AKCIJA PEŠEC NA RAZKRIŽJU 

Tudi v letu 2019 se je Občina Razkrižje aktivno pridružila nacionalni akciji Pešec  s pomočjo 

razdeljevanja preventivnih materialov - odsevnih trakov in kresničk ter letakov na izpostavljenih 

prometnih mestih. Občina Razkrižje aktivno sodeluje z Javno agencijo RS za varnost prometa, pri 

razvijanju in pospeševanju preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni. Za 

aktualno akcijo PEŠEC, ki poteka od 1. do 13. oktobra 2019, smo prejeli zloženke s koristnimi 

informacijami za pešce in voznike ter odsevne trakove za pešce. V četrtek, 3. oktobra 2019, smo jih 

razdeljevali na večerni terenski akciji po celotnem območju Občine Razkrižje, v križiščih, ob prehodih 

za pešce, ob cestah brez pločnikov in javne razsvetljave. V akciji so sodelovali člani Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje, redarja Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva, vodja policijskega okoliša in drugi prostovoljci. Za ostale občane, ki uporabljajo prometne 

površine kot pešci (v mraku, temi ali megli) in jih na terenu nismo srečali obveščamo, da zloženko z 

informacijami in odsevni trak, lahko prejmejo tudi v občinski upravi. 

Več o nacionalni preventivni akciji za večjo varnost pešcev »Bodi viden – bodi previden« in občine, ki 

so sodelovale v akciji so navedene na naslednji povezavi https://www.avp-rs.si/v-50-obcinah-po-

sloveniji-danes-koordinirana-preventivna-akcija-razdeljevanja-odsevnih-

teles/?fbclid=IwAR3yg_V8vhJn_fmhMm997j5Pi-WQqn4BN_lOPYJd9vhbl1dIe6mXpsv_0F8 

Namen akcije je opozarjati in osveščati pešce za varno in ustrezno ravnanje v prometu, z 

razdeljevanjem odsevnih trakov pešce opozoriti na nujno uporabo odsevnih trakov za boljšo vidnost v 

prometu, v času akcije pa s koordiniranimi prehajanji pešcev čez prehod, opozoriti voznike na varnost 

pešcev. 

   

   

  

https://www.avp-rs.si/v-50-obcinah-po-sloveniji-danes-koordinirana-preventivna-akcija-razdeljevanja-odsevnih-teles/?fbclid=IwAR3yg_V8vhJn_fmhMm997j5Pi-WQqn4BN_lOPYJd9vhbl1dIe6mXpsv_0F8
https://www.avp-rs.si/v-50-obcinah-po-sloveniji-danes-koordinirana-preventivna-akcija-razdeljevanja-odsevnih-teles/?fbclid=IwAR3yg_V8vhJn_fmhMm997j5Pi-WQqn4BN_lOPYJd9vhbl1dIe6mXpsv_0F8
https://www.avp-rs.si/v-50-obcinah-po-sloveniji-danes-koordinirana-preventivna-akcija-razdeljevanja-odsevnih-teles/?fbclid=IwAR3yg_V8vhJn_fmhMm997j5Pi-WQqn4BN_lOPYJd9vhbl1dIe6mXpsv_0F8
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3.10. 2019 PREDAJA LASTNEGA PRIKAZOVALNIKA HITROSTI SVOJEMU NAMENU 
V Občini Razkrižje je potekala terenska preventivna akcija za večjo varnost pešcev in uradna 

predaja prvega občinskega prikazovalnika hitrosti, svojemu namenu 

V sklopu preventivne terenske akcije, je bil uradno predan svojemu namenu prvi občinski 

prikazovalnik hitrosti, z namenom umirjanja prometa in večjo varnost vseh udeležencev v prometu. 

Uvodoma je spregovoril župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič, ga. Vera Bencek je prebrala 

kronologijo prometnih nesreč, ki so se skozi zgodovino dogodile, skozi leta in jo je zapisala sama po 

svojem spominu. Učenci Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, so prebrali recitacije o varnem 

ravnanju v prometu. Sledila je tudi manjša pogostitev z zdravimi prigrizki. 

      
 

    
    
 
DECEMBER 2019, pregled ustreznosti prostorov za invalide 
Skupaj z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom je bil v občini opravljen regled stanja nad 
upoštevanjem določil za označena mesta za invalide. 

   
 
 
OB URADNIH URAH VSAKO PRVO SREDO V MESECU, PREGLED AKTUALNIH ZADEV 
Z INŠPEKTORICO MIR, TUDI NA TERENU      
 

 
ČETRTEK, 28. 11. 2019,  REGIJSKI POSVET SVETOV ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 

CESTNEM PROMETU NA RAZKRIŽJU. Predstavitev primera delovanja očine na 

prometnem področju in SPV RAZKRIŽJE 
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NOVEMBER, DECEMBER 2019,     AKCIJA ALKOHOL  

Iz uspešne prijave na Javni poziv lokalnim skupnostim za sodelovanje pri razvijanju in pospeševanju 
preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni v letu 2019 pri Javni agenciji 
RS za varnost prometa je občina Razkrižje prejela tudi alkotesterje, ki jih  po več intervalih razdeli po 
gostinskih lokalih, občnih zborih in drugih dogodkih, kjer občani uživajo alkoholne pijače. Z 
alkotestejem občane opozarjamo, da po zaužitju alkohola naj ne sedajo za volan. 
 

    
 

    
 

 
 

OBJAVA OBVESTILA NA CATV RAZKRIŽJE, VARNOST V ZIMSKIH RAZMERAH  

 

 
 

 
POSTAVITEV CESTNIH OGLEDAL NA OBČINSKI JAVNI POTI V ŠPRINCU 
Zaradi ožjih in z mnogimi ovinki na javni poti po Šprincu, je občina za večjo prometno varnost vseh 
udeležencev v prometu postavila 3 cestna ogledala. 
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DECEMBER 2019, PREDAJA PREVENTIVNIH ODSEVNIH MATERIALOV ZA VEČJO 
VARNOST UČENCEV NA ŠOLSKI POTI 
 
Občina je združila sodelovanje projekta s področja zdravja in prometno varnost ter za namen več 
gibanja nabavila za šolarje 9 pelerin, 1 velikih in 25 zložljivih rumenih dežnikov.  
 

    
 

 
JAVNI POZIV JAVNE AGENCIJE RS ZA VARNOST PROMETA  
Občina Razkrižje se je prijavila ter bila uspešna na javnem pozivu lokalnim skupnostim za sodelovanje 
pri razvijanju in pospeševanju preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni 
v letu 2019. 
 
Prejeli smo;  
- Dogodek Jumicar: predavanje o prometni varnosti in izkušnjo vožnje z manjšimi avtomobilčki- 

izvedeno 4.12.2019 
- 100 alkotesterjev -razdeljeno skozi leto 
- Presojo prometne varnosti na šolski poti- izvedbo še pričakujemo 
 
 

ISKANJE REŠITVE ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI NA GIBINI, ODCEP ZA 
NOVO NASELJE  
Kljub rekonstrukciji regionalne ceste je območje na Gibini in Šafarskem ostalo potencialno nevarno za 
prečkanje ceste. Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje je v sklopu projekta s področja prometne 
preventive, skupaj z Avto moto društvom iz Ljutomera, Policijsko postajo Ljutomer ter Občino 
Razkrižje iskalo rešitve za izboljšanje prometnega stanja.  
PP Ljutomer je na DRSI naslovilo pobudo za ureditev prehoda za pešce, vendar je bilo zaradi 
neizpolnjevanja pogojev zavrnjeno. Občina išče nadaljnje rešitve. Dne 5.12.2019 se je občina prijavila  
na razpis podjetja Sipronike v akciji »Skupaj umirjamo promet 2020«, kjer Zavarovalnica Triglav 
sofinancira nakup prikazovalnika hitrosti 
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4.12.2019 JUMICAR NA OŠ RAZKRIŽJE 
Občina Razkrižje je bila uspešna na Javnem razpisu Javne agencije RS za varnost prometa in dobila 
odobren predstavitveni prometni program JUMICAR, ki na praktičen in zelo zanimiv način predstavi 
konkretne prometne situacije. Program je zanimiv še posebej za to, ker so se učenci 4. decembra 
2019, praktično preizkusili kot vozniki majhnih avtomobilov, ob upoštevanju prometne signalizacije. 
Bilo je res poučno in nadvse zanimivo. 

 

     

  
 

 

 
DECEMBER 2019,  Občina Razkrižje se je pridružila organizaciji- Zavodu Vozim, v 
akciji HEROJI FURAJO V PIŽAMAH in po lokalih, podjetjih in drugih organizacijah 
razdelila 20 koledarjev, ki nagovarjajo, da alkohol ne sodi za volan 
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MERITVE HITROSTI, UGOTAVLJANJE STANJA PROMETNE VARNOSTI 
V letu 2019 je bila v Občini Razkrižje izvedena meritev z mobilnim radarjem Medobčinskega 

inšpektorata 7 x in sicer v mesecih maj (2x),  junij (1x), julij (1x)  oktober (2x), november (1x). Na 

postavki Globe za prekrške je bilo 28.853,00 EUR realizacije. Meritev se vsakokrat izvaja 7 ur na več 

različnih lokacijah v občini. 

Zbrana sredstva iz  glob za prekrške v letu 2019, so bila namenjena k prispevanju povečanja 

prometne varnosti za investicije v občinske ceste v višini 16.440,48  EUR, (Ureditev javne poti št. 

724871 -Veščica-meja z RH (Veščički breg),  JP 724921 Veščica ( Tigeli), menjava kompletov svetilke  

JR  na javni poti št. 724791 Šafarsko-meja s Hrvaško, (Ulica muzejev)  in ureditev odvodnjavanja -

kanalete 3.848,32 EUR , nabave vertikalne prometne signalizacije za občinske javne poti 624.98 EUR, 

nabava prikazovalnika hitrosti na Veščici 2.927,80 EUR, nabava preventivnih materialov za šolo 

(dežniki, pelerine), ureditev bankin ob občinski javni poti,.. 
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Leto 2019 

Razkrižje 21:     ZPrCP (prekoračitev hitrosti)       49 

Razkrižje 23      ZPrCP(prekoračitev hitrosti)                     27 

Razkrižje 32      ZPrCP (prekoračitev hitrosti)                         186 

Šafarsko 18       ZPrCP (prekoračitev hitrosti)        21                                                                                                          

Veščica 7           ZPrCP (prekoračitev hitrosti)                     2 

Število prekrškov na posamezno meritev hitrosti : med 22 in 47 

Med prekrši prevladujejo najpogostejše, prekoračitve nad 5 do 10 km/h 125,nato prekoračitve do 
vključno 5 km/h 65 

Največji zabeleženi prekrški prekoračitev hitrosti so v razponu med 30 in 50 km/h 2 

Število prekoračitev za več kot 10 km do 20/h, je bilo 46 

Število prekoračitev za več kot 20 km do 30/h, je bilo 8 

Največja hitrost, izmerjena z mobilnim radarjem, je bila 83 km/h 

Večje število prekrškov je  bilo julija 2019. 

Najbolj problematični meseci so  bili  maj, julij, oktober 2019 

Največje izmerjene  prekoračitve so na Razkrižju 32 (Slomškov mlin) 

Največja povprečna hitrost je bila izmerjena oktobra 2019 

Skupno število vseh kršitev (vse hitrosti nad 50 km/h) je 246 

Povprečna hitrost vseh meritev je  58,87 km/h 

 
 
Zaključek:  

Ureditev rekonstrukcije regionalne ceste od Razkrižja do Gibine, z izgradnjo pločnikov in javne 

razsvetljave, ki je temelj varnosti v cestnem prometu, tako za vozila, ki potrebujejo za varno vožnjo 

dobro vozišče, kot pešce za varne poti, je izredno velikega pomena.  

Kljub rekonstruirani cesti pa še vseeno  iščemo načine, kako umiriti hitrost vozil, ter s tem še dodatno 

nuditi prometno varnost pešcev, še posebej pri prečkanju ceste.  

S pristojnimi organi se dogovarjamo za preureditev ostalih nevarnih odsekov, predvsem razkriškega 

križišča ter dela Razkrižja, kjer še ni pločnikov in JR.  

Rešitve za varne poti za pešce iščemo tudi na območju vinorodnega dela občine, v vasi Šprinc in 

Kopriva ter ostalih javnih poteh po preostalih vaseh. 
 

 

Pripravila: 
Nataša Slavič  sekretar SPV 

Izidor NOVAK  
Predsednik  SPV Občine Razkrižje 

 
 


